Åtte samtaleopplegg for smågrupper

Om emosjonell sunnhet og sunn åndelighet

«Vi må alle ta oss tid til å være stille og kontemplative, spesielt de som
bor i storbyer som London og New York, der alt går så fort… Jeg begynner alltid å be i stillhet, for Gud taler i hjertets stillhet. Gud er stillhetens
venn—vi trenger å lytte til Gud, for det viktige er ikke hva vi sier, men
hva han sier til oss og gjennom oss. Bønn nærer sjelen—bønn er for sjelen hva blodet er for kroppen—og bringer deg nærmere Gud. Det gir
deg også et rent hjerte. Et rent hjerte kan se Gud, tale til Gud, og se
Guds kjærlighet i andre.»
- MOR TERESA

Opplegget er godkjent av

K-Stud

Se www.k-stud.no for mer informasjon.

Samtaleopplegget er utarbeidet av Vidar Mæland Bakke og bygger på bøkene
«Emosjonelt sunn åndelighet. Under overflaten. Om samspillet mellom menneskelig
modning og åndelig sunnhet» og «Puls—Emosjonelt sunn åndelighet. En 40-dagers reise
med overkommelig hverdagsbønn» av Peter Scazzero, begge utgitt på norsk av Misjonskirken Norge, i samarbeid med Luther forlag, 2018, samt boka «Emotionally Healthy Spirituality. Workbook» av Peter & Geri Scazzero.
(Omslagsillustrasjon «Sakte fart»: Skilt ved havna bak Utstein Kloster Hotell.
Foto: Vidar Mæland Bakke)
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Oppbyggingen av heftet

Dette heftet er ment å knytte sammen undervisning på gudstjenester og kortere
podkaster, samtale i smågrupper og tro på hjemmebane.
Se: https://bymenigheten-sandnes.no/main/grupper.html

GRUPPEOPPLEGG
Gruppeopplegget er bygget opp rundt strukturen Opp-Inn-Ut.

O PP
Handler om tilbedelse og fokusendring. Opp-delen kan skje på forskjellige måter. I
tilknytning til dette opplegget anbefaler vi å bruke en av de daglige bønneandaktene fra boka «Puls—Emosjonelt sunn åndelighet» (ca. 5-7 minutter). Da får den enkelte i gruppa drahjelp fra de andre til å øve på den daglige bønnestunden som er
ment å følge temaserien.

I NN
Stedet for bibellesning, samtale og bønn for og med hverandre. Her møter vi bibelteksten og lar den tale til oss! Ingressen, podkastene på ca. 10 minutter og spørsmålene, er ment som ressursmateriale dere kan benytte slik det passer for gruppa.
Link til podkaster: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php

UT
Ikke hopp over dette punktet, men la dere utfordre til å bety en forskjell for noen.
Kan dere inspirere og motivere hverandre til å leve ut misjonsbefalingen i hverdagen? Kan dere bety noe for andre som fellesskap?

TRO

PÅ HJEMMEBANE

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka «Puls» - Emosjonelt sunn åndelighet». (Boka kan kjøpes i kristne bokhandler eller
bestilles fra Luther forlag.) Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme
for gudstjenester og cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre
disse ti andaktsstundene. Å stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2,
20 eller 45 minutter. Det er opp til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å
ha disse stundene, og se om du klarer å finne en ganske regelmessig rytme.
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Da Titanic traff isfjellet...

Uke 1-2

«Da sto Jona opp for å flykte
til Tarsis, bort fra Herren.»

Jona 1,3

Kjernevers: JONA 1,3
GT tekst: JONA 1,1-16

...Problemet med emosjonelt usunn åndelighet
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Tungt å bære

Te m a 1 : « D a T i t a n i c t r a f f i s f j e l l e t »
«Titanic» var et britisk-flagget atlanterhavsskip som forliste på sin jomfrutur
fra Southampton i England til New York i USA natt til 15. april 1912, da det
traff et isfjell og sank. Forliset, hvor mellom 1350 og 1512 personer omkom,
og bare 705 overlevde (675 kvinner og barn), er en av de største og mest
kjente maritime katastrofer i fredstid. Det korrekte antall omkomne er aldri
fastslått.
«Titanic» fikk en rekke advarsler om isfjell og tok hensyn til dette ved å sette
kursen om lag 20 km lenger sørover enn planlagt. Imidlertid ble ikke farten
på skipet satt ned. Klokken 23.40 fikk utkikksmannen Frederick Fleet øye på
et stort isfjell rett forut. Det var for sent. Skipet traff isfjellet på styrbord
side og rev opp en revne under vannlinjen som gikk langs fem av de vanntette rommene i skroget. Dette førte til at vann strømmet inn i fem av de
vanntette avdelingene, ett rom mer enn det skipet kunne tåle for å holde
seg flytende. Klokken 02.20. sank skipet.
Titanic-katastrofen kan tjene som et bilde på det temaet vi tar for oss i dette
cellegruppe-opplegget: «SAKTE FART— om emosjonell sunnhet og sunn
åndelighet». Vi lever i en samtidskultur der farten er farlig høy. Samtidig er
bevisstheten om hva som befinner seg under overflaten tilsvarende lav. Vi
tror det er en sammenheng mellom «høy fart», manglende kjennskap til
eget emosjonelt liv og usunn åndelighet.
I samfunnet i dag snakkes det mye om følelser og psykisk helse. At det snakkes mye om, betyr ikke alltid at folk flest kjenner seg selv særlig godt. I menighetene er disippelliv, bønn og bibellesning hyppige temaer. Å ha kontakt
med Gud og være i et kristent fellesskap, fører ikke automatisk til at mennesker lærer å forstå seg selv, sine følelser og hvordan de forholder seg til
mennesker rundt seg.
I dette heftet forsøker vi å se det åndelige og emosjonelle i sammenheng.
Den gammeltestamentlige profeten Jona er den første vi vender oss til i
Bibelen som eksempel på en som «traff isfjellet», før han fortsatte sin reise
mot emosjonell og åndelig modenhet.
På s. 37 kan du lese om hvordan vi her definerer begrepene emosjonell
sunnhet og sunn åndelighet.
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Tungt å bære

Samtaleopplegg
I SBRYTER

Del noe du virkelig liker å gjøre. Noe som engasjerer deg eller får deg til å
føle deg levende! (F.eks. musikk, bøker, natur, sport etc.)

OPP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 1», se s. 17. (Tema: «Problemet med en emosjonelt usunn åndelighet»)

I NN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.
På s. 38 finner du en liste over ti «symptomer» på usunn åndelighet. Les
gjennom lista og merk deg ett eller to punkter du kan kjenne deg igjen i. Del
to og to med hverandre.
Les teksten fra Jona 1, 1-16
•
«I Tarsis kan vi ha en religiøs karriere uten å måtte forholde oss til
Gud». (Eugene Peterson). Hvorfor drar Jona til Tarsis i stedenfor
Ninive?
•

Jonas reise bort fra Gud kan være et bilde på overfladisk religiøsitet,
en tro som ikke henger sammen med livet, som mangler integritet.
Del eksempler på hvor slaget står i våre moderne liv, jf. handle eller
snakke ut fra frykt for andre, være én person i menigheten, en annen på jobb/hjemme, være for travel til å lytte til egne behov og til
Gud etc.

•

Har dere erfaringer av å ha stått i indre eller ytre stormer, og ant at
noe av grunnen kan ha vært mangel på sammenheng mellom ånd,
sjel og kropp i eget liv? Tør dere å dele med hverandre?

•

Bruk gjerne tid i bønn for hverandre og for dette semesteret.

UT
Kan gruppa planlegge et felles initiativ i løpet av semesteret som involverer
andre enn dem som er i gruppa i dag?
Bruk gjerne tid på å snakke sammen om hva dere vil med gruppa dette semesteret. Snakk om oppmøte og forpliktelse.
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Tungt å bære

Tr o p å h j e m m e b a n e

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka
«Puls». Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme for gudstjenester og
cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre disse ti andaktsstundene.
Å stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2, 20 eller 45 minutter. Det er
opp til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å ha disse stundene, og se om
du klarer å finne en ganske regelmessig rytme. Her på siden har vi satt inn spørsmålene til ettertanke som følger hver bønneandakt:

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 17-37

TEMA: «PROBLEMET MED EN EMOSJONELT USUNN ÅNDELIGHET»

D A G 1 Hvordan vil du beskrive «det som er sekundært» i ditt liv. Hva «står i veien»
for at du kan erfare Gud?
D A G 2 Hvordan kan du lage mer rom i livet ditt for stillhet der du lytter til Gud?
D A G 3 Hva slags indre eller ytre storm kan Gud ha sendt inn i ditt liv som et tegn på
at noe ikke er helt i orden åndelig?
D A G 4 Hvordan hører du apostelen Johannes´ord i dag: «Elsk ikke verden, heller ikke
det som er i verden» (1 Joh 2,15)?

D A G 5 : På hvilken måte har Gud satt ditt liv eller dine planer «ut av ledd» for at du
skal bli avhengig av ham?
D A G 6 Hvordan hindrer din travelhet deg i å lytte til og kommunisere nært med den
levende Gud?
D A G 7 Hva bekymrer deg eller gjør deg opprørt i dag?
D A G 8 Hva er du sint for i dag? Hva er du lei deg for? Redd for? Øs ut følelsene dine
for Gud. Stol på ham, slik David gjorde.
D A G 9 Hva er et steg du kan ta i dag for å sakke farten og være mer oppmerksom på
Jesu stemme midt i hverdagen?
D A G 1 0 Hvordan kan nedbrutthet eller svakhet i livet ditt i dag være en mulighet for
Gud til å vise sin kraft?
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Kjenn deg selv...

Uke 3-4

«Jeg greier ikke å gå med
dette på meg», sa han til Saul,
«jeg er ikke vant til det.» Så la
han det av seg, og i stedet tok
han staven i hånden,...»
1. Samuel 17,39

Kjernevers: 1. SAM 17,39
GT tekst: 1. sam 17,26-45

… så du kan kjenne Gud
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Tungt å bære

Te m a 2 : K j e n n d e g s e l v, s å d u k a n k j e n n e G u d
Vår selvbevissthet er tett sammenvevd med vår gudsrelasjon. Bibelens
utfordring om å avkle oss vårt gamle «falske» selv for å leve autentisk i
vårt nye «sanne» selv, er selve kjernen i sann åndelighet.
Dette er et budskap som dessverre har blitt misbrukt gjennom historien
av åndelige autoritetspersoner. Når mennesker tilraner seg Guds plass i
menneskers liv og fratar dem evner og muligheter til å lytte til egne følelser og undertrykke egen vilje, er det et ganske sikkert tegn på usunn
åndelighet.
Veien til å kjenne seg selv, for å kjenne Gud, handler derfor om en prosess for å lære å skjelne mellom en sunn overgivelse til Guds vilje og en
usunn avhengighet av andre mennesker. Og det handler om at Gud taler
både gjennom vår fornuft og våre følelser. Vi skal ikke følge våre følelser
blindt, men vi trenger å anerkjenne dem som en del av måten Gud kommuniserer med oss på. Klassisk åndelig veiledning forsøker å holde dette
sammen.
To ting er derfor sant samtidig:
Det er i gudsrelasjonen at vi dypest sett kan gjenoppdage vårt sanne
selv. Vi skal ikke bli noe annet enn det Gud har skapt oss til, det bildet
som Jesus har kommet for å restaurere. Og Gud har blant annet skapt
oss med følelsene våre som viktig «varslingssystem» for hvordan både
ånd, sjel og kropp har det. Følelsene er sjelens språk.
Det andre som er sant, er at alle mennesker trenger å bli satt fri fra sitt
«falske» selv, det som synden har ødelagt og som ofte påvirker både
våre følelser og våre relasjoner.
Fortellingene om David i møte med Goliat og Jesus som blir fristet í ørkenen til å oppgi sin sanne identitet, er gode bibelske eksempler for oss.
«Mange av oss går til vår grav uten virkelig å vite hvem vi er. Ubevisst
lever vi noen andres liv eller følger andres forventninger til oss. Det skader oss selv, vår relasjon til Gud og til syvende og sist andre.»
Peter Scazzero.
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Tungt å bære

Samtaleopplegg
I SBRYTER

Hvilke gode erfaringer, hindringer eller vanskeligheter opplevde du i dine
tider med Gud de siste ukene? Var andaktsboka «Puls» til nytte?
Alternativ: Beskriv din drømmejobb.

OPP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 2», se s. 39. (Tema: «Kjenn deg selv, så du kan kjenne Gud».)

I NN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.

Bruk noen minutter hver for dere til å reflektere over følgende spørsmål:
(Skal ikke deles. Du kan velge om du vil fokusere på fortid eller nåtid, økonomi, helse, relasjoner, arbeid e.l.) - Hva gjør deg sint?
- Hva gjør deg trist?
- Hva er du engstelig eller bekymret for? - Hva gjør deg glad?
Les teksten fra 1 Samuel 17,26-45 med særlig fokus på v. 38-40
•
Hvordan viser David at han kjenner seg selv og Gud?
•

Hva gjør David i stand til å leve ut fra sitt sanne selv i møte med de
sterke kreftene og det store presset for å bli noe han ikke er?

•

Når i livet, eller sammen med hvem er det vanskelig for oss å være
vårt sanne selv, ærlige, si «nei», ikke styres av hva andre tenker?

•

Del eksempler fra livet på det å måtte bære «rustninger» som ikke
passer. Hva kan hjelpe oss til å ta modne valg?

•

Hvordan forsøkte Djevelen å utfordre Jesu sanne identitet? (Luk 4)

•

Som et første skritt på din egen vei, forsøk å fullføre følgende setning, og del med gruppa hvis du er trygg nok: «Det jeg har begynt å
forstå mer av om meg selv er at….»

UT
Til ettertanke: Blir folk friere av å være sammen med meg og mitt fellesskap? Er det plass for sterke følelser som sinne, glede, bekymring, fortvilelse hos oss?
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Tungt å bære

Tr o p å h j e m m e b a n e

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka
«Puls». Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme for gudstjenester og
cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre disse ti andaktsstundene.
Å stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2, 20 eller 45 minutter. Det er
opp til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å ha disse stundene, og se om
du klarer å finne en ganske regelmessig rytme. Her på siden har vi satt inn spørsmålene til ettertanke som følger hver bønneandakt:

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 40 -59
T E M A : « KJENN DEG SELV, SÅ DU KAN KJENNE GUD»

D A G 1 På hvilken måte gir du etter for andres forventninger i stedet for å være trofast mot det Jesus har for deg?
D A G 2 Hva er et falskt lag eller en bandasje Gud inviterer deg til å begynne å fjerne i
dag?
D A G 3 Hva tror du kan være en av dine «fødselsrettsgaver» fra Gud som du har
oversett i livet ditt?
D A G 4 Hvor gjenkjenner du deg selv på Bernards liste over de fire kjærlighetsstadiene?
D A G 5 : Hva gjør størst inntrykk på deg i Antonius´ livshistorie?
D A G 6 Hvilke fristelser eller prøver erfarer du i dag som Gud kan bruke som en smelteovn for å utvikle ditt indre liv?
D A G 7 Hvordan ville det være for deg å respektere deg selv i lys av dine gudgitte
menneskelige begresninger?
D A G 8 Nevn ett område i ditt indre menneske som ilden av Guds nærvær kanskje vil
brenne bort (for eksempel egoisme, grådighet, bitterhet, utålmodighet)?
D A G 9 Hvordan vil denne dagen endre seg hvis du i mindre grad leter etter menneskers bifall og heller søker Guds aksept?
D A G 1 0 På hvilket område av livet kan det hende du lever som en kylling, når Gud i
virkeligheten har skapt deg som en ørn?
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Gå bakover...

Uke 5-6

«Dere tenkte å gjøre ondt mot
meg, men Gud tenkte det til
det gode,....»
1 Mos 50,20

Kjernevers: 1 mos 50,20
GT tekst: 1 Mos 50,15-21

… for å komme framover
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Tungt å bære

Te m a 3 : G å b a k o v e r f o r å k o m m e f r a m o v e r
Emosjonell sunn åndelighet handler også om å omfavne dette at vi ble
født inn i en bestemt familie, på et bestemt sted, i en bestemt liten periode i historien. Å velge å omfavne vår fortid åpner for muligheter og gaver. Vi kommer også i kontakt med en viss mengde «emosjonell bagasje»
på vår livsreise. For noen av oss er lasten minimal. For andre er det en
tung byrde å bære. De fleste har både gode og mindre gode ting med
seg. Å vokse opp er et krevende arbeid. Knapt noen kommer helt uskadd
fra den prosessen.
Sunn åndelighet frigjør oss til å leve i øyeblikket med glede. Å leve fylt av
glede på en dypere måte vil for mange av oss forutsette at vi går bakover
for å kunne gå framover.
Denne prosessen bringer oss til et viktig aspekt ved sunn åndelighet i
disippellivet: Frigjøring fra destruktive mønstre i vår fortid. Mønstre som
også kan være preget av synd. Kallet vårt er hele veien å leve livet i kjærlighet slik Guds intensjon med oss er.
Den vi er i dag er påvirket av de «velsignelser» og «forbannelser» som
finnes i våre familier og går tilbake to til tre generasjoner.
Når vi blir født inn i en familie, arver vi dennes måte å relatere til andre
på, deres verdier og deres måter å være i verden på. Din familiehistorie
og din individuelle historie kan ikke adskilles.
Sunt disippelskap kan innebære å legge av seg ødeleggende mønstre i
våre familier og lære på nytt hvordan vi kan leve livet på Guds måte i
Guds familie.
Fortellingen om Josef og brødrene er aktuell til alle tider. Den handler
blant annet om å forsone seg med sin familiefortid. Josef ble født inn i en
kompleks familie der faren Jakob, Jakobs to koner, to konkubiner og deres barn—alle levde under samme tak. Josef var Jakobs favorittsønn. Det
resulterte i at brødrene ble så sjalu at de solgte ham til handelsreisende
som tok ham med til Egypt. Brødrene forventet å aldri høre fra Josef
igjen. Etter at han ble solgt, ble Josefs liv svært vanskelig. De neste ti til
tretten årene levde han først som slave, deretter som fange—falskt anklaget for voldtekt.
Måten Josef velger å møte sine brødre på når de til slutt gjenforenes, er
et dramatisk høydepunkt i fortellingen.
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Tungt å bære

Samtaleopplegg
I SBRYTER

Hvilke gode erfaringer, hindringer eller vanskeligheter opplevde du i dine
«stille stunder» med Gud de siste ukene?
Alternativ: Har du noen typiske karaktertrekk du vet at du har arvet fra en
av dine foreldre?

OPP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 3», se s. 61. (Tema: «Gå bakover for å komme framover»).

INN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.
Tenk deg at du var i Josefs sko, i en fengselscelle uten noe håp om frihet.
Hvilke tanker, følelser eller tvil ville du hatt til din familie? Deg selv? Gud?
Les teksten fra 1. Mosebok 50, 15-21
•
Hvorfor tror dere Josef gråter da brødrene holder sin lille «tale»
(v. 17)?
•

Josef velger å bryte med den «normale» måten hans familie håndterer sårede følelser og konflikt på, ved å tilgi brødrene. Hvordan ville
du ha reagert hvis du var i Josefs sted?

•

Vi trenger alle et ærlig møte med sannheten om vår egen oppvekstfamilie, på godt og kanskje vondt. Hvis det oppleves trygt, del
gjerne erfaringer om dette med hverandre.
Eksempel på «arvede sannheter»: «Ikke vær svak». «Prestér, så blir
du elsket». «Du kan få til alt!» «Ikke vær lei deg!» «Penger er viktig!»
Kjenner du deg igjen i noe av dette?

•

Var det «jordskjelv»-hendelser i din oppvekst som satte varige spor?
(Jf. Tap, sorg, skilsmisse, misbruk, skamfulle hemmeligheter som ble
avslørt...)

UT
Til ettertanke: Hvordan kan det kristne fellesskapet være en støtte for mennesker med en krevende familiesituasjon?
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Tungt å bære

Tr o p å h j e m m e b a n e

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka «Puls». Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme for gudstjenester
og cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre disse ti andaktsstundene. Å stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2, 20 eller 45 minutter.
Det er opp til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å ha disse stundene, og
se om du klarer å finne en ganske regelmessig rytme. Her på siden har vi satt inn
spørsmålene til ettertanke som følger hver bønneandakt:

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 61 -81
TEMA: «GÅ BAKOVER FOR Å KOMME FRAMOVER»

D A G 1 Hva inviterer Gud deg til gjennom fortidens nederlag og smerte?
D A G 2 Hva slags «flåte» bærer du muligens på mens du prøver å bestige fjellene
Gud har satt i din vei?
D A G 3 Hva slags «falskt selv» kjemper du med, som du tror Jesus vil du skal dø fra,
så du virkelig kan leve?
D A G 4 Hva gjør størst inntrykk på deg i denne historien om Frans? Hvordan taler
Gud til deg gjennom den?

D A G 5 : Hvordan vil det være for deg å oppgi fortidens smerte (feiltrinn, synder,
tilbakeslag og skuffelser) og gi det til Gud i dag?
D A G 6 Hvilke smerter i livet ditt bør du anerkjenne og sørge over?
D A G 7 Hvilket rom i verden (som fortiden din har forberedt deg på) venter på at du
skal fylle det?
D A G 8 Kan du nevne noen måter du har lært om andres smerte på gjennom å gjennomleve din egen smerte?
D A G 9 Hvordan kan ordene fra 2. Mosebok 14,14-15— «Herren skal stride for dere,
og dere skal være stille» og «dra videre» - gjelde deg i dag?
D A G 1 0 I Salme 13,1 ber David: «Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for meg». Hvordan forstår du disse ordene?
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Veien gjennom Muren...

Uke 7-8

«Hvor lenge, Herre? Vil du
glemme meg for alltid? Hvor
lenge vil du skjule ansiktet for
meg?»
Salme 13,2

Kjernevers: salme 13,2
GT tekst: salme 13

...Om sjelens mørke natt
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Te m a 4 : Ve i e n g j e n n o m M u r e n
«Når jeg prøver å løfte mine tanker til himmelen—opplever jeg en slik
enorm tomhet at tankene mine vender tilbake som skarpe kniver og skader meg på sjelen. ..Jeg får høre at Gud elsker meg—men mørket og
kulden og tomheten er så stor at ingenting berører min sjel… Før kunne
jeg tilbringe timer med Vår Herre - elske ham—snakke med ham—men
nå kan jeg ikke en gang meditere ordentlig… Likevel bryter lengselen
etter Gud ut av mørket et sted langt nede på dypet av hjertet… Min sjel
er som en isklump—jeg har ingenting å si.» Mor Teresa
For mange mennesker kommer det Peter Scazzero kaller for «muren» til
syne i form av en krise som snur hele vår verden opp ned. En skilsmisse,
oppsigelse på jobben, utbrenthet, en nær venn eller et familiemedlem
dør, en kreftdiagnose, en desillusjonerende opplevelse i menigheten, et
svik, en knust drøm, et barn på ville veier, en bilulykke, vansker med å
bli gravid, en dyp lengsel etter å gifte seg uten å finne den rette eller at
gleden i forholdet til Gud tørker ut.
Foran «muren» tviler vi på oss selv, Gud og menigheten. Vi oppdager
kanskje for første gang at troen vår ikke «virker». Vi har flere spørsmål
enn svar, og det føles som om hele grunnlaget for troen vår står på spill.
Vi vet ikke hvor Gud er, hva han gjør, hvordan han skal få oss videre,
eller når dette vil være over.
Hvor lenge varer det? For enkelte kan det være over på noen uker. For
andre varer mørket opptil flere år. De aller fleste opplever at det lysner
før eller siden. For meg (Vidar) var det en rar opplevelse å bare merke at
mørket hadde sluppet taket. Jeg var på et nytt sted på reisen. Et annet
sted enn der jeg var før mørket kom.
Mange erfarer at forholdet til Jesus får en dypere klangbunn, en uforklarlig opplevelse av mening, kanskje en styrket tro.
Rådet fra åndelige veiledere som Johannes av Korset er ganske tydelig:
Ikke bruk dyrebare krefter på å kjempe for å komme ut av den fasen du
er i. Den er over når den er over. Benytt heller tiden til å være oppmerksomt til stede der du er. Kanskje vil livet fortelle deg noe som det ikke
har hatt mulighet til på lenge, fordi du ikke har hatt tid og anledning i all
travelheten, velstanden og de vanlige hverdagene.
Det ligger muligheter også i slike perioder. Det kan være en tid for å
utforske hvilke verdier livet vårt bygger på, hva som er vår identitet, og
dermed også hva som dypest sett bærer og preger vår relasjon til Gud.
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Samtaleopplegg
I SBRYTER

Hva er den største hindringen du møter nå i denne «årstiden» i ditt liv?

OPP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 4», se s. 83. (Tema: «Veien gjennom Muren»)

I NN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.
Les Mor Teresa beskrivelse av sitt mørke øverst på forrige side. Det kan
tenkes at noen i gruppa har sterkere erfaringer på dette området enn
andre. Hvis det er tryggest, kan gruppeleder gjerne forberede en eller flere
på forhånd til å dele noe fra slike prosesser.
Les Salme 13
•
Hvilke tanker får dere etter å ha hørt salmen lest?
•

«Den mørke natten» beskytter oss fra å tilbe følelsene våre. De er en
av de vanligste avgudene i det åndelige livet». Hva menes med dette
utsagnet til Peter Scazzero?

•

Å bli ført gjennom en åndelig mur, oppleves for mange som et gjennombrudd, noe er forandret etterpå. Her er fire typiske erfaringer:
1) Sønderbrutthet. 2) Mysteriet - det å ikke vite og forstå alt får
større betydning i troslivet. 3) Dypere evne til å vente på Gud.
4) Mer avhengig av Gud—mer uavhengig av verden.
Er det noen av disse punktene som skaper gjenkjennelse? Hvordan?

•

Har du noen gang opplevd en negativ omstendighet som (med tiden) viste seg å bli en stor velsignelse?

•

Be for hverandre, gjerne to og to eller tre og tre.

UT
Å være i sjelens mørke natt kan oppleves veldig ensomt. Mange trekker seg
vekk fra kristent fellesskap og noen mister troen. Hva kan vi som fellesskap
gjøre for at det å oppleve et slikt åndelig mørke ikke trenger å bety at mennesker forlater troen og menigheten?
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Tr o p å h j e m m e b a n e

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka
«Puls». Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme for gudstjenester og
cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre disse ti andaktsstundene.
Å stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2, 20 eller 45 minutter. Det er
opp til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å ha disse stundene, og se om
du klarer å finne en ganske regelmessig rytme. Her på siden har vi satt inn spørsmålene til ettertanke som følger hver bønneandakt:

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 84 -103
TEMA: «VEIEN GJENNOM MUREN»

D A G 1 Hva betyr det for deg å stole på Guds langsomme verk i dag?
D A G 2 Hvilke skatter kan skjule seg i mørket eller vanskelighetene i ditt eget liv i
dag?
D A G 3 Hva kan være noen usunne tilknytninger eller «avguder» Gud ønsker å fjerne
fra livet ditt for å føre deg inn i et dypere, rikere fellesskap med ham?
D A G 4 Hva slags ting eller mennesker har du din identitet rotfestet i, som Gud muligens ønsker å grave opp, for å plante din identitet i ham?

D A G 5 : Har du noen gang opplevd en negativ omstendighet som (med tiden) viste
seg å bli en stor velsignelse?
D A G 6 Hvilke ord eller uttrykk fra sitatet av Richard Rohr taler sterkest til deg?
D A G 7 Hvordan inviterer Gud deg til å vente på ham i dag?
D A G 8 Fortell Gud med egne ord at du er villig til å gå dit han leder deg. Hvilke gleder og/eller bekymringer ledsager denne villigheten?
D A G 9 Hva kan være én ting Gud vil at du skal avlære i dag?
D A G 1 0 Hvilke ord taler mest til deg i bønnen som begynner nederst på s. 102 i
«Puls»?
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Utvid sjelen...

Uke 9-10

«Hvis ikke hvetekornet faller i
jorden og dør, blir det bare
det ene kornet. Men hvis det
dør, bærer det rik frukt».
Johannes 12,24

Kjernevers: JOH 12,24
GT tekst: JOB 2,1-13

… gjennom sorg og tap
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Te m a 5 : U t v i d s j e l e n g j e n n o m s o r g o g t a p
«Den raskeste veien ut i sola og dagslyset er ikke å jage vestover, men å
legge veien østover inn i mørket helt til du kommer til soloppgangen.»
Gerald Sittser, A Grace Disguised
1. Gi smerten rom
Job skrek ut sin smerte, han holdt ingenting igjen. (Job 3,3-4 og 6,2-4).
Siden vi kristne ønsker å være som Jesus, undertrykker mange sine følelser av irritasjon, hissighet, krenkelse og hat. For dette er jo syndig, ikke
sant? Både ja og nei. Når vi ikke legger fram alle våre menneskelige følelser for Gud, som frykt eller sorg eller sinne, da lekker vi. Menighetene er
fulle av «lekkende» kristne som ikke har behandlet følelsene sine som et
disippelskaps-tema. Det er ikke mulig å sørge uten å gi rom for sinne og
tristhet. De fleste kirkegjengere er «gode» og «respektable» folk. Det er
få som eksploderer i sinne—i hvert fall offentlig. Resultatet er at vi lekker
på mer ufarlige måter—vi oppfører oss passivt-aggressivt, kommer med
sarkastiske bemerkninger, bruker et hånlig tonefall eller gir noen en kald
skulder.
2. Vær i ventetiden
De fleste av oss synes det er vanskelig å vente på Gud når livet er forvirrende. Vi foretrekker kontroll. Job ventet en lang stund mens alle hans
nærmeste kastet inn håndkleet. De hadde ikke en stor nok Gud eller teologi til å gå gjennom fase to av tapsprosessen—å vente i det forvirrende
mellomstadiet.
3. Aksepter dine menneskelige begrensninger
Sorgen over våre begrensninger er kanskje det største tapet. Det driver
oss til ydmykhet innfor Gud og mennesker. Selv om Job var stor, både i
Guds og menneskers øyne, var han ikke Gud. Job måtte akseptere sine
begrensninger.
4. Klatre ydmykhetens stige
Job kom forvandlet ut av lidelsene som en sønderknust og endret mann. I
venteprosessen tok Job et valg. Han valgte å «klatre ydmykhetens stige»,
noe Jesus beskriver som en uunnværlig egenskap for å modnes i ham.
5. La det gamle føde fram det nye
Jobs gamle liv var helt over. Den døra forble stengt. Det er den store sorgen ved våre tap. Tapet er endelig. Vi får ikke tilbake det vi mistet. Men
da Job fulgte den vanskelige veien med å la sorgen og tapet utvide sjelen,
velsignet Gud ham.
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Samtaleopplegg
I SBRYTER

Hvilke gode erfaringer, hindringer eller vanskeligheter opplevde du i dine
tider med Gud de siste ukene? Var det ellers noe som ble særlig viktig i ukene som gikk?

OPP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 5», se s. 105. (Tema: «Utvid sjelen gjennom sorg og tap»)

I NN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.
•

•

Tenk tilbake på de siste årene. Har du erfart en form for tap? Hvordan har dette påvirket deg? Avhengig av hva som oppleves trygt kan
det åpnes fritt for å dele, eller leder kan ha forberedt 1-2 i gruppa på
å dele fra sitt liv.
Bruk gjerne litt tid i stillhet på listen s. 38, og kryss av for de
«forsvarene» du oftest bruker for å beskytte deg selv mot sorg og
tap.

Les teksten fra Job 2,1-13
•
Gruppeleder eller en annen oppsummerer kort de fem punktene i
Jobs «sorgprosess», se forrige side. Hvilke tanker og reaksjoner vekker dette hos dere? Gjenkjennelse? Noe som ikke passer med deres
erfaringer?
•

Ett av de sentrale budskap i den kristne tro er at død bringer oppstandelse og nytt liv. Hva betyr dette i praksis for deg?

•

Bruk gjerne tid i bønn for hverandre.

UT
«Så satt de hos ham på jorden i sju dager og sju netter. Ingen sa et ord til
ham, for de så at hans smerte var stor.» (Job 2,13)
Kanskje kjenner dere noen utenfor denne gruppa som dere vet går gjennom en krevende sorg/tapsprosess. Er det noe dere kan gjøre for å vise
omsorg?
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Tr o p å h j e m m e b a n e

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka
«Puls». Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme for gudstjenester og
cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre disse ti andaktsstundene.
Å stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2, 20 eller 45 minutter. Det er
opp til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å ha disse stundene, og se om
du klarer å finne en ganske regelmessig rytme. Her på siden har vi satt inn spørsmålene til ettertanke som følger hver bønneandakt:

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 106-125
TEMA: «UTVID SJELEN GJENNOM SORG OG TAP»

D A G 1 Hva betyr det for deg å be: «Men ikke som jeg vil, bare som du vil»?
D A G 2 Hvordan merker du at Gud utvider sjelen din gjennom dine tap?
D A G 3 Hvordan bringer Gud deg på kne for ham gjennom vanskeligheter og tilbakeslag i ditt liv?
D A G 4 Hva ved Spafford og hans forhold til Jesus beveger deg mest?
D A G 5 : Hva slags «veien stengt»-skilt møter deg i dag som kan være Gud som sender deg i en ny retning?
D A G 6 Nevn en eller to begrensninger Gud nylig har gitt deg i gave.
D A G 7 Hva betyr det for deg å modnes ved å gå inn i dine taps smertefulle virkelighet i stedet for å unngå dem?
D A G 8 Hvordan vil det forandre bønnelivet ditt å gi Gud det som faktisk bor i deg,
ikke det du synes burde bo i deg?

D A G 9 På hvilke måter er du fristet til å bortforklare eller dekke over dine tap og
dermed gå glipp av Guds dypere verk i deg?
D A G 1 0 Hvordan kommer Gud til deg gjennom «smådødene» i livet ditt akkurat nå?
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Oppdag rytmen...

Uke 11-12

«Tre ganger om dagen falt
han på kne for sin Gud med
bønn og lovprisning....»
Daniel 6,11

Kjernevers: Daniel 6,11
GT-tekster:
2. mosebok 20,1-17
og daniel 6,7-11

… i tidebønnen og sabbaten
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Te m a 6 : T i d e b ø n n e n o g s a b b a t e n
Mange av oss ivrer etter å utvikle vår relasjon med Gud.
Utfordringen er imidlertid at vi ikke makter stanse opp lenge nok for å
være med ham. Er vi for travle, føler vi nærmest på skyld for å kaste bort
tiden og ikke være produktive. Det er som å være avhengige— ikke av
narkotika eller alkohol—men av oppgaver og ting vi skal gjøre.

Gud tilbyr oss ulike måter å rotfeste livene våre dypt i ham på. Dette kan vi
finne i to gamle disipliner som går flere tusen år tilbake: Tidebønnen og
sabbaten. Når de blir trukket inn i dagens kristenhet, er tidebønnen og
sabbaten banebrytende, motkulturelle handlinger som bekjemper selve
kjernen i den fartsfylte vestlige kulturen.
Å stanse opp for tidebønnen og sabbaten er ikke ment å legge ytterligere
gjøremål til våre allerede travle timeplaner. Det handler om å fokusere alt
i våre liv på et nytt mål—Gud selv. Disse praksisene gjør oss i stand til å
forbli avstemt mot Guds nærvær gjennom våre dager og uker.
Daglig «stille stund» med Gud—tidebønn
«Nøkkelen til et godt åndelig liv, er regelmessig bønn og regelmessig avføring». Denne spissformuleringa kommer fra nå avdøde Arnfinn Haram som
var prest i Den norske kirke og senere dominikanermunk i den katolske
kirke. Det var en typisk spissformulering fra Haram. Samtidig fikk han fram
sammenhengen mellom det sant menneskelige og det sant åndelige. I
denne temaserien oppfordrer vi til å benytte andaktsboka «Puls» som en
daglig «tidebønnsbok». Den som ønsker å prøve seg på mer tradisjonell
tidebønn med Salmenes bok i fokus, kan laste ned appen «Tidebønner»,
utarbeidet av Areopagos og Fjellander Media.
Ukentlig hvile—sabbat
Den tradisjonelle jødiske sabbaten begynner ved solnedgang på fredag og
slutter ved solnedgang på lørdag. Det virker som apostelen Paulus ikke
syntes det spilte noen rolle hvilken dag man tok (Rom. 14,1-17). Det som
er viktig er å velge et døgn og hegne om det!
Her er fire grunnleggende prinsipper for bibelsk sabbat som vi går nærmere inn på i podkasten:
1. Stopp opp og aksepter dine begrensninger!
2. Hvil fra hverdagen!
3. Senk farten og gled deg over livet!
4. Vær stille for Gud!
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Samtaleopplegg
I SBRYTER

Puls—debrief. Hvilke gode erfaringer, hindringer eller vanskeligheter opplevde du i dine stille stunder med Gud de siste ukene, f.eks. under lesning
av andaktsboka?
Alternativ: På en skala fra 1-10 (hvor 1 = minst travel og 10=svært travel),
hvor travel er du? Og hvor på skalaen ønsker du å være?

OPP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 6», se s. 127 (Tema: «Oppdag rytmen i tidebønnen og sabbaten»)

INN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.
•

Nevn en praksis som du har for vane å gjøre på daglig eller ukentlig
basis som hjelper deg å være knyttet til Gud.
Les teksten fra 2. Mosebok 20,1-17 og Daniel 6,7-11

•

Les igjen Daniel 7,11 høyt. På hvilken måte snakker dette verset til
deg?

•

På hvilken måte tror du denne praksisen forankret Daniel i Gud og
gjorde ham i stand til å motstå det sterke presset han møtte i fremmede omgivelser?

•

Hva er til hinder for at du stanser opp for å være sammen med Gud
en eller to ganger om dagen?

•

Hvilke av de fire prinsippene for hviledag/sabbat nevnt på forrige
side er mest utfordrende å gjennomføre i praksis for deg?

•

Hvilke aktiviteter, steder og/eller mennesker skaper hvile og fryd
for deg? Hvilke tapper energi?

UT
Hva betyr det for samfunnet at vi kristne praktiserer sabbat / hviledag?
Hvordan kan dere hjelpe hverandre med å øve dere på bønn og sabbat?

27

Tungt å bære

Tr o p å h j e m m e b a n e

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka
«Puls». Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme for gudstjenester og
cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre disse ti andaktsstundene. Å
stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2, 20 eller 45 minutter. Det er opp
til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å ha disse stundene, og se om du klarer å finne en ganske regelmessig rytme. Her på siden har vi satt inn spørsmålene til
ettertanke som følger hver bønneandakt:

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 127
TEMA: «OPPDAG RYTMEN I TIDEBØNNEN OG SABBATEN»

D A G 1 Stans opp og tenk gjennom dagen din. Hvilke såkorn fra Gud som du ikke vil gå
glipp av kan komme i din vei i dag?
D A G 2 Hvordan hører du invitasjonen til å stoppe opp og tillitsfullt overgi deg til Gud i
dag?
D A G 3 Når kan du sette av litt tid til en lang, uavbrutt stillhet for å høre fra Gud?
D A G 4 På hvilke måter er du travlere opptatt enn Gud ønsker?
D A G 5 : Hva hindrer deg i å være stille?
D A G 6 Hvordan taler rytmene du ser i naturen (for eksempel vår, sommer, høst, vinter, dag, natt) til dag og peker på rytmene du lenger etter i ditt eget liv?
D A G 7 Hva er din største frykt knyttet til å stoppe helt opp, ett døgn i uka?
D A G 8 Hvordan kan det å hgolde hviledagen hellig (i en hel 24-timers periode) eller å
praktisere daglige stille-stunder gi deg en smak av evigheten?

D A G 9 Hvordan vil du la Gud lede deg til hvilens «stille vann» denne uka, slik at du kan
erfare hans betingelsesløse kjærlighet og aksept?
D A G 1 0 hvordan kan sannheten om at Gud ikke ønsker å bruke deg , men glede seg
over deg, hjelpe deg med å holde hviledagen hellig?

28

Bli en ...

Uke 13-14

«Nå traff det seg slik at en
prest kom samme vei. Han så
ham, men gikk utenom og forbi.» Lukas 10,31

Kjernevers: Lukas 10,31
bibeltekst: lukas 10,25-37

… emosjonelt moden voksen
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Te m a 7 : B l i e n e m o s j o n e l t m o d e n v o k s e n
Sentralt i det kristne livet er å elske eller vise kjærlighet på en god måte.
Jesus var bevisst på at ekte åndelighet ikke bare handler om å elske Gud,
men også om å elske andre. (Matt 22,37-39)
Å utvikle seg til å bli en emosjonelt moden kristen handler om å anerkjenne
ethvert individ, oss selv inkludert, som hellig. Den jødiske teologen og filofen Martin Buber omtalte det som forskjellen mellom å betrakte den andre
som «Du», og ikke som «Det». Vi behandler andre som et «Det» når vi bare
bruker dem som middel mot et mål, eller som et objekt. Vi behandler andre
som et «Du» når vi anerkjenner hvert enkelt menneske som skapt i Guds
bilde, og behandler dem med verdighet og respekt.
Å bli en emosjonelt moden kristen krever læring, praktisering og integrering
av egenskaper som å snakke respektfullt, lytte empatisk, rettferdig megling i
en konflikt og å bli bevisst på skjulte forventninger vi har til andre—for å
nevne noen.
Som vi vil se i bibelteksten om Den barmhjertige samaritan, både selvrespekt og medlidenhet med andre er viktige elementer i et liv bestående av
sunne «Jeg-Du»-relasjoner.
En del av det å bli en emosjonelt moden kristen handler om å lære å anvende de sannhetene vi tror på i praksis. Her er noen eksempler:
- Hvordan kan jeg være rask til å lytte og sen til å tale?
- Hvordan kan jeg være sint uten å synde?
- Hvordan kan jeg bevare mitt hjerte framfor alt (siden livet går ut fra det)?
- Hvordan kan jeg si sannheten i kjærlighet?
- Hvordan kan jeg være en ekte fredsskaper?
- Hvordan kan jeg la være å vitne falskt mot min neste?
- Hvordan kan jeg bli kvitt bitterhet, sinne og misunnelse?
Hvis vi ikke omsetter vår tro i praksis, blir våre menigheter og relasjoner
innad i menigheten like mangelfulle som relasjonene ellers i verden omkring oss. Da blir vi som levitten og presten i lignelsen om Den barmhjertige
samaritan.
Gud inviterer oss til å praktisere hans nærvær i hverdagen vår. Samtidig
inviterer han oss til å «praktisere andre menneskers nærvær» med en bevissthet om hans nærvær i våre daglige relasjoner. De to kobles sjelden
sammen.
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Samtaleopplegg
I SBRYTER

Idedugnad: Ut fra temaserien så langt, foreslå situasjoner fra hverdagen
som dere mener kan være eksempler på emosjonell usunn åndelig adferd.
Forsøk så å komme med forslag til hvordan en moden og sunn håndtering
av de samme situasjoner hadde sett ut.

O PP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 7», se s. 149. (Tema: «Bli en emosjonelt moden voksen»).

I NN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.
Gi hverandre eksempler på hvordan man kan fremstå som overgitte kristne,
og samtidig ikke være modne i forhold til å elske andre (horisontal umodenhet) eller i forhold til kontakt med Gud (vertikal umodenhet). Hvorfor
gir ikke automatisk modenhet på det ene området utslag i modenhet på
det andre?
Les teksten fra Lukas 10,25-37
•
Drøft følgende påstander: «Jeg ville aldri klart å se en person som
var ranet, avkledd, skamslått og forlatt for å dø i en grøft uten å bli
berørt av det!» «Tja, vi er ganske gode til å lukke øynene for andres
lidelse slik presten og levitten gjorde!»
•

Tenk på Martin Bubers skille mellom «Du» og «Det». Om du var
presten eller levitten, hva kunne vært noen av årsakene til at du gikk
forbi mannen og behandlet ham som «Det» i stedet for «Du»?

•

Lev dere inn i—og forsøk å beskriv hva samaritanen så og følte som
presten og levitten ikke gjorde?

•

Vil dere si at presten og levitten er relevante eksempler på såkalt
«emosjonelt usunn åndelighet»? Har dere tanker om hva som skal til
for at «prester og levitter» i vår tid skal handle annerledes?

UT
Be for hverandre! Be for den som akkurat nå har en særlig tjeneste med å
å være en neste for noen som lider, eller be om «sunn åndelighet» i møte
med aktuelle utfordringer i dagene som kommer.
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Tr o p å h j e m m e b a n e

Mellom hver gruppesamling oppfordrer vi deg til å bruke andakts– og tidebønnsboka
«Puls». Det er ti bønneandakter til hvert tema. Med vår rytme for gudstjenester og
cellegrupper, vil du da normalt ha to uker til å gjennomføre disse ti andaktsstundene.
Å stoppe opp for å være sammen med Gud kan vare i 2, 20 eller 45 minutter. Det er
opp til deg! Tenk gjerne over når på dagen du ønsker å ha disse stundene, og se om du
klarer å finne en ganske regelmessig rytme. Her på siden har vi satt inn spørsmålene til
ettertanke som følger hver bønneandakt:

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 149-169
TEMA: «BLI EN EMOSJONELT MODEN VOKSEN»

D A G 1 Hvilket skritt kan du ta for å legge deg selv (med alle dine feil og mangler) i Jesu
hender, slik at han kan gjøre deg til en mer åndelig og følelsesmessig moden disippel?
D A G 2 Hvordan kan du være bevisst på Guds nærvær når du er sammen med andre
mennesker i dag?
D A G 3 Hvilke ord fra Nouwens tekst om den bortkomne sønnen taler til deg?
D A G 4 Hva er den største utfordringen du står overfor når det gjelder å være stille for
Herren?

D A G 5 Hvordan kan du få øye på Jesus Kristus i menneskene du møter denne uka?
D A G 6 : Bruk noen minutter på å forestille deg menneskene du vil møte i dag. Hvordan vil det bli hvis du senker farten og behandler alle som «Du» i stedet for «Det»?
D A G 7 Hva hindrer deg noen ganger i å se menneskene du er sammen med slik de
virkelig er?
D A G 8 Hva er én måte du kan gi avkall på makt og kontroll på og heller velge å tjene
noen i kjærlighet i dag?
D A G 9 Ber Gud deg om å slutte å dømme noen konkrete personer? Hvordan kunne
du velsigne dem og vise dem barmhjertighet?
D A G 1 0 Hvor opplever du spenninger i relasjoner som du er redd for å ta opp?
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Det neste steget...

Uke 15-16

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til
brødsbrytelsen og bønnene».
Apgj. 2,42

Kjernevers: APGJ. 2,42
bibeltekst: APGJ. 2,42-47

… Finn din disippelrytme!
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Te m a 8 : N e s t e s t e g — F i n n d i n d i s i p p e l r y t m e !
Jeg (Vidar) får ofte høre at jeg har ti tommeltotter. Håndverksarbeid er ikke
min sterke side. Vi skal bare ha én tommeltott på hver hånd, sånn ideelt
sett. Til gjengjeld er den ene fingeren trolig den viktigste vi har. Personer
med leddgikt oppfordres til å gjøre finger-øvelser flere ganger ukentlig for
å styrke leddene i hendene. En av øvelsene er å la hver av de andre fingrene
danne en sirkel med tommelen etter tur og presse fingertuppene mot hverandre. Tommelen er involvert i alle øvelser!
I Bymenigheten har vi i en tidligere temaserie jobbet med «Disippelrytmer»,
(se https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/disippelrytmer.html). Der
brukte vi hånda som bilde. Tommelen utgjør Gud og det guddommelige
nærværet midt i blant oss gjennom Jesus Kristus. Hver av fingrene utgjør
ulike «berøringsflater» mellom det menneskelige og åndelige (Gud). I arbeidet med «Disippelrytmer» tok vi utgangspunkt i følgende fire dimensjoner:
- Daglig kvalitetstid med Gud ved hjelp av bønn og Bibel (Lillefingeren)
- Ukentlig disippelfellesskap med andre (Ringfingeren)
- Regelmessig tjeneste i familie, menighet og samfunn (Langfingeren)
- Hvile fra hverdagen (ukentlig sabbat og årlig reise) (Pekefingeren)
Vi kan bare ha én tommel på hånda. Vi kan bare ha én Gud i livet.
Til gjengjeld kan han berøre og være en viktig del av alle sider ved det å
være menneske. De fire dimensjonene er forslag til noen fokusområder.
Hele serien om emosjonelt sunn åndelighet har forsøkt å vise at Gud ønsker
å møte oss som hele mennesker, som ånd, sjel og kropp i en helhet. Alt som
er sant menneskelig har med det åndelige å gjøre! Veldig mye i vår samtidskultur driver oss bort fra denne sunne helheten. Et hovedproblem er vår
hektiske hverdag og mangelen på både dybde og intensjon. Å gi næring til
vår åndelighet i hverdagen krever bevisste valg, og mange av oss trenger
nok en tydeligere plan for å utvikle det åndelige livet.
Avslutningsvis i denne serien utfordres vi derfor til å lage det som i klassisk
åndelig veiledning kalles for en «livsregel». Det handler om å strukturere
livet rundt «åndelige øvelser». En livsregel er ment å hjelpe oss til å hvile i
Kristus og bære frukt som varer. En livsregel er en bevisst, klar plan om å ha
Gud i sentrum for alt vi gjør. Om å la Gud få være Herre og Livgiver!
Kanskje har du allerede noen gode verdier og vaner, som å gå til gudstjeneste, delta i en smågruppe, ha en tjeneste i menigheten og lese daglig i Bibelen. Peter Scazzero utfordrer oss: «Våre nåværende åndelige vaner er
(trolig) ikke nok til å holde oss flytende i dyrets hav, det tjueførste århundrets babylonske verden».
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Samtaleopplegg
I SBRYTER

Er du et rutinemenneske eller trives du best med variasjon? Ta for eksempel utgangspunkt i hva du gjør hver morgen etter at du har stått opp.

O PP
Bønn fra andaktsboka «PULS». Velg ut en av de daglige bønne-andaktene
fra «Uke 8», se s. 171. (Tema: «Det neste steget: Lag deg en livsregel»)

INN
Se sammen podkasten til dette gruppeopplegget.
Link: https://www.bymenigheten-sandnes.no/plus/sakte.php
Ta et minutt hver i stillhet for å tenke over noe som særlig fanget din oppmerksomhet i podkasten. Del tanker med hverandre.
Se på stikkordene på neste side, og tenk på livet ditt når det gjelder bønn,
relasjoner, arbeid/tjeneste og hvile. Bruk disse som utgangspunkt for en
egenrefleksjon over dine disippelrytmer i dag. Del gjerne med hverandre.
Les teksten fra Apostlenes gjerninger 2,42-47
•
I Apostlenes gjerninger får vi et innblikk i livet til de første kristne,
kort tid etter at Den hellige ånd kom på pinsedag og 3000 mennesker kom til tro på Jesus. Hva taler til deg fra denne teksten?
•

Basert på denne teksten, hvordan vil du beskrive fellesskapets livsregel? Beskriv aktivitetene / disiplinene de brukte for å vokse og
modnes i Kristus.

•

«Våre nåværende åndelige vaner er ikke nok til å holde oss flytende
i dyrets hav, det tjueførste århundrets babylonske verden». Hvordan forstår dere dette sitatet av Peter Scazzero?

•

I lys av livet ditt på det nåværende tidspunkt, hva ønsker du skal
være med i din «livsregel», jf. stikkordene på neste side? Hvis det
er til hjelp, ta gjerne utgangspunkt i de fire fingrene på hånda som
berører tommelfingeren (Gud) regelmessig.

UT
Hvordan kan dere hjelpe hverandre i fellesskapet til å ha en fornuftig fordeling i deres personlige «livsregel» mellom det å ta vare på seg selv og
det å elske og tjene andre?
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Tr o p å h j e m m e b a n e
E LEMENTER

I EN LIVSREGEL

KVALITETSTID MED GUD
- Bibel og studier
- Stillhet og ensomhet
- Daglig rytme (bønn)

AKTIVITET / ARBEID/ TJENESTE
- Jobb, tjeneste, oppdrag
- Ta vare på kroppen

HVILE
- Sabbat
- Enkelhet
- Lek og avkobling
- Åndelige reiser (ferie, retreat m.m.)

RELASJONER
- Emosjonell sunnhet
- Familien
- Det kristne fellesskapet

DAGLIGE BØNNEANDAKTER, «PULS» S. 171 -193
T E M A : « D ET NESTE STEGET: LAG DEG EN LIVSREGEL»

D A G 1 Hva er din plan midt i din travle hverdag, for ikke å overlate til tilfeldighetene å pleie
ditt indre liv med Gud?
D A G 2 Hvordan og hvorfor tror du at det å bruke tid alene med Gud i stillhet kan «lære deg
alt»?
D A G 3 Hva talte til deg da du leste om de første kristnes livsstil i Apostlenes gjerninger og
hvordan de forsøkte å følge Jesus i praksis?
D A G 4 Hvor i uka kan du finne tid til å «rette blikket mot Guds skjønnhet»?
D A G 5 Hvilken forskjell vil det utgjøre hvis du begynte å «bygge åpne rom» i ditt liv?
D A G 6 : På hvilke måter søker Gud deg i dag? Hvordan banker han på din dør?
D A G 7 Hvordan vil det være for deg å løpe på Guds lovs vei?

D A G 8 Hvilke linjer fra St. Patricks brynje taler spesielt til deg? Bevar dem i ditt hjerte i dag.
D A G 9 Hva slags frykt bærer du på som du kan overgi til din Abba Far i dag?
D A G 1 0 Hvordan vil det se ut hvis Guds kjærlighet får invadere deg og fylle deg, og lede deg
til det du «må gjøre»?
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En definisjon av emosjonell sunnhet og sunn åndelighet

I sin bok «Under overflaten—Emosjonelt sunn åndelighet» (Luther forlag), s. 159, definerer
Peter Scazzero hva han mener med emosjonell sunnhet og kontemplativ åndelighet:
Emosjonell sunnhet handler om følgende:
Å identifisere, gjenkjenne og håndtere egne følelser.
Å identifisere seg med og vise aktiv omsorg for andre.
Å initiere og bevare nære og meningsfulle relasjoner.
Å bryte løs fra selvdestruktive mønstre.
Å være klar over hvordan fortiden vår påvirker nåtiden.
Å utvikle evnen til å uttrykke tanker og følelser på en tydelig måte.
Å respektere og elske andre uten å prøve å forandre dem.
Å be om det vi trenger, ønsker eller foretrekker på en klar, direkte og ærbødig måte.
Å kunne vurdere egen styrke, egne begrensninger og egne svakheter korrekt, og dele det fritt
med andre.
Å kunne oppøve kapasitet til å løse konflikter på en moden måte og forhandle fram løsninger
som tar hensyn til andres perspektiv.
Å integrere åndelighet og seksualitet på en sunn måte.
Å sørge på en god måte.
Sunn åndelighet, på den annen side, handler om å senke farten for å kunne være sammen
med Gud, og fokuserer på følgende øvelser:
Å vekke og overgi seg til Guds kjærlighet i enhver situasjon.
Å posisjonere seg for å høre Gud og huske hans nærvær i alt vi gjør.
Å ha fellesskap med Gud og la ham ta fullt og helt bolig dypt i oss.
Å praktisere stillhet, ensomhet og et liv i kontinuerlig bønn.
Å hvile oppmerksomt i Guds nærvær.
Å forstå vårt jordiske liv som en forvandlingsreise mot en stadig sterkere forening med Gud.
Å finne den sanne kjernen i hvem vi er i Gud.
Å elske andre med utspring i et liv i kjærlighet til Gud.
Å utvikle en balansert, harmonisk livsrytme som gjør oss i stand til å være bevisste på det hellige i alt liv.
Å ta i bruk historiske åndelige øvelser som er aktuelle i dag.
Å la oss formes som kristne av rytmene i den kristne kalenderen i stedet for av kulturen vi lever
i.
Å delta i et forpliktende fellesskap som elsker Jesus lidenskapelig framfor alt annet.
«Kombinasjonen av emosjonell sunnhet og kontemplativ åndelighet er brikkene som jeg tror
mangler i mye av dagens kristendom. Når disse to områdene praktiseres sammen, utløses
Den hellige ånd inni oss slik at vi kan erfare kraften av et ekte liv i Kristus.»
(Peter Scazzero)
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10 symptomer på emosjonelt usunn åndelighet
I boka «Under overflaten—Emosjonelt sunn åndelighet» av Peter Scazzero (Luther forlag),
s. 22-33, skriver han om de ti vanligste symptomene på emosjonelt usunn åndelighet. Her
er symptomene listet opp stikkordsmessig:
1 . Å B R U K E G U D T I L Å F L Y K T E F R A G U D Når vi kaster oss ut i mange kristne aktiviteter eller
anvender bibelske sannheter selektivt for å unngå vanskelige områder i livet som Gud ønsker å forandre.
2 . Å I G N O R E R E S I N N E , T R I S T H E T O G F R Y K T Å anse sinne, tristhet og frykt som tegn på at
noe er galt med vårt åndelige liv. Sitere bibelvers for å få følelsene til å forsvinne.
3 . Å D Ø F R A F E I L T I N G Selvsnakk som dette: «Jo mer elendig du er, jo mer du lider, desto
mer elsker Gud deg. Ikke tenk på din unike personlighet, den har ingen plass i Guds rike».
4 . Å F O R N E K T E F O R T I D E N S E F F E K T P Å N Å T I D E N Ja, våre synder strykes ut når vi kommer til
Jesus. Men vår fortid kan fremdeles påvirke oss på forskjellige måter. Prosessen med å vokse i Kristus tar tid, og vi kan trenge å se tilbake på fortiden mens vi jobber framover.
5 . Å D E L E L I V E T I T O B Å S E R : « V E R D S L I G » O G « Å N D E L I G » «Frank går i kirken og synger om
Guds kjærlighet. På hjemveien forlanger han dødsstraff for en annen bilist. Søndagsgudstjenesten handler om Gud. Mandag til lørdag handler om jobben.
6 . Å G J Ø R E T I N G F O R G U D I S T E D E T F O R Å V Æ R E M E D G U D Gjerninger for Gud som ikke
bunner i et dypt indre liv med Gud, vil etter hvert bli forurenset av andre ting som egoisme,
makt, behovet for andres aksept, et galt syn på suksess og en feilaktig tro på at vi ikke kan
mislykkes.
7 . Å U N N G Å K O N F L I K T V E D Å Å N D E L I G G J Ø R E D E N Svært få av oss kommer fra familier der
konflikter er blitt løst på en moden og sunn måte. Vi er ofte vant til å bare undertrykke irritasjonen og gå videre.

8 . Å D E K K E O V E R S Å R , S V A K H E T O G M I S L Y K K E T H E T Vi presenterer et bilde av oss selv som
sterk og åndelig på høyden og forsøker å skjule vår ufullkommenhet.
9 . Å L E V E U T E N G R E N S E R Å leve som om det å være en god kristen er å alltid gi og passe på
andres behov og ha konstant dårlig samvittighet for at du aldri gjør nok.
1 0 . Å K R I T I S E R E A N D R E S Å N D E L I G E R E I S E Å se det som vårt ansvar å alltid korrigere mennesker som vi mener lever feil eller i synd.
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8 Forsvarsmekanismer mot emosjonell smerte
I boka «Under overflaten—Emosjonelt sunn åndelighet» av Peter Scazzero (Luther forlag), s. 96, skriver han om forsvarsmekanismer som mange bærer ubevisst med seg inn
i voksenlivet for å beskytte mot smerte. Disse hindrer oss i å vokse opp åndelig og
emosjonelt. Her er noen slike forsvarsmekanismer:
FORNEKTELSE

(eller selektiv glemsel). Vi nekter å erkjenne smertefulle aspekter ved vår
indre eller ytre virkelighet. For eksempel: «Jeg har det helt fint. Det plager meg ikke
noe at sjefen min snakket nedsettende til meg...»
BAGATELLISERING

Vi innrømmer at noe er galt, men på en måte som får det til å virke
mindre alvorlig enn det egentlig er: «Sønnen min har det bra med Gud. Han bare drikker litt en gang imellom», når sannheten er at han drikker masse og sjelden sover
hjemme.
K L A N D R E A N D R E Vi nekter å ta ansvar for vår egen oppførsel og projiserer den utover
på en annen: «Broren min ligger på sykehuset fordi legene ga ham feil medisin!»
K L A N D R E D E G S E L V Inni oss klandrer vi oss selv: «Det er min feil at mor ikke passer på
meg og drikker hele tiden.»
BORTFORKLARING

Vi kommer med unnskyldninger, rettferdiggjøring og alibier for å
prøve å forklare hva som foregår: «Visste du at John har arvet et genetisk anlegg for
sinne? Det er derfor samtalene ikke hjelper ham.»
INTELLEKTUALISERING

Vi analysererer, teoretiserer og generaliserer for å unngå personlig ansvar og vanskelige følelser. «Situasjonen min er ikke så ille sammenliknet med
hvor mye andre i verden lider. Hva har egentlig jeg å gråte for?»
DISTRAKSJON

Vi skifter samtaleemne eller bruker humor for å unngå truende temaer:
«Hvorfor er du så opptatt av det negative? Husker du ikke den fine tiden vi hadde som
familie forrige jul?»
B L I F I E N D T L I G Vi blir sinte eller irritable når noen tar opp visse betente temaer: «Ikke
snakk om Joe. Han er død. Det får ham ikke tilbake.»
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På nettsidene til Bymenigheten—Sandnes finner du
flere semesteropplegg for smågrupper, tenkt brukt
sammen med taler og podkaster som også er tilgjengelig. Heftene er utarbeidet over flere år, ofte i
samarbeid med andre menigheter. Alle er godkjent
for støtte fra K-Stud (Kristelig Studieforbund).
Heftene er gratis og kan lastes ned i pdf-format.
Se: https://bymenigheten-sandnes.no/main/
grupper.html
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